Tác Giả: Lam Bạch Sắc

ƯỚC HẸN PHÙ HOA

Phần 28
Chương 82

Đ

ã vào đêm, gió biển thổi tới, dõi mắt nhìn tháp ánh sáng, nhưng không ai

thưởng thức cảnh biển đêm yên tĩnh này, cảnh sát đuổi theo xe Thời Chung,
chạy đến đầu con đập thì tất cả mọi người liền nhìn thấy xe thể thao màu hồng
của Tưởng Lệnh Thần.
Chiếc xe thể thao kia dừng trước cổng ngôi biệt thự, nổi bật, chứng minh
Thẩm Thấm đoán không lầm.
Từ Kính muốn cùng Thời Chung chạy tới, Thời Chung lại chậm một bước,
đột nhiên hỏi Từ Kính: “Anh cần bao nhiều thời gian để biết được thông tin
Tưởng Minh Đức đang ở bệnh viện nào?”
Đều là người thông minh, Thời Chung không cần nhiều lời, Từ Kính đã hiểu
ý tứ của Thời Chung, nói một câu: “Chia ra hành động.” Sau liền cùng Thời
Chung mỗi người đi một ngả, Thời Chung mang theo Thẩm Thấm xuống xe, tập
hợp với cảnh sát, cảnh sát cài đặt máy nghe lén ở phía dưới cổ áo Thẩm Thấm,
theo yêu cầu của Tưởng Lệnh Thần, một mình Thẩm Thấm đi vào biệt thự,
những người còn lại hoặc ở chỗ con đập, hoặc ngồi chồm hổm bên ngoài ngôi
biệt thự, chờ chỉ thị tiếp theo.
Bao gồm Thời Chung, tất cả mọi người đều cho rằng Tầm Tầm đang ở cùng
Tưởng Lệnh Thần, nhưng chỉ chốc lát sau khi Thẩm Thấm tiến vào biệt thự, liền
truyền đến âm thanh của Thẩm Thấm: “Tầm Tầm đâu?”
Tưởng Lệnh Thần ngồi một mình bên cửa sổ sát đất, rèm cửa sổ bằng lụa
trắng bị gió biển thổi, nhẹ nhàng tung bay, Thẩm Thấm nhớ Tưởng Lệnh Thần
từng nói với cô, mẹ đẻ anh ngồi ở đây đốt than tự sát, hôm nay Tưởng Lệnh
Thần cũng ngồi ở chỗ đó, khả năng muốn tự sát tuyệt đối không có, ngược lại
giống như phải đem Thẩm Thấm trước mặt anh róc xương lóc thịt để hạ mối
hận trong lòng, trong giọng nói đầy đối chọi, gay gắt: “Không phải em từng nói
em ghét Nhậm Tư Đồ, cũng ghét tất cả những gì xung quanh cô ta hay sao? Em
đã trốn tôi nhiều ngày như vậy rồi, tôi thật không ngờ em sẽ vì một đứa bé mà
xuất hiện.”
Lời này truyền vào tai Thời Chung không xót một chữ, vẻ mặt Thẩm Thấm
nhất thời hoảng hốt, theo bản năng cúi đầu mắt liếc cổ áo của mình, Tưởng
Lệnh Thần lập tức liền nhìn đúng cơ hội, không có dấu hiệu nào đứng dậy, bỗng
dưng tiến tới gần Thẩm Thấm, liền tháo máy nghe lén dưới cổ áo Thẩm Thấm
ra.
Tưởng Lệnh Thần nhìn cái máy nghe lén nho nhỏ, cười, lại bỗng dưng thu
hồi nụ cười, bị phản bội cùng một người, một lần lại một lần, tư vị này rất
không dễ chịu: “Tại sao lại đối với tôi như vậy?”
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Thẩm Thấm cắn răng không nói lời nào.
Tưởng Lệnh Thần giận dữ đem máy nghe lén ném mạnh xuống đất, bỗng
chốc níu lấy tóc Thẩm Thấm: “Rõ ràng em đã từng nói yêu tôi!”
Thẩm Thấm bị anh lôi tóc, cả khuôn mặt ngã ra phía sau, ngược lại cô rất
bình tĩnh, giống như đang nghe chuyện cười, chợt cảm thấy hoang đường:
“Tưởng Lệnh Thần, cái gì là lời ngon tiếng ngọt anh chưa từng nghe qua sao?
Tôi nói yêu anh... anh lại tin tưởng à?”
Tưởng Lệnh Thần cắn răng nghiến lợi nhìn cô, mà cô, nhìn thẳng ánh mắt
của Tưởng Lệnh Thần, ánh mắt lộ ra miệt thị.
Tưởng Lệnh Thần luôn luôn không biết trời cao đất rộng nhưng cũng không
khỏi run lên bần bật...
Đúng vậy, từ nhỏ đến lớn anh đã nghe qua nhiều lời ngon tiếng ngọt như
vậy, sao lời cô nói anh lại tin?
Cố tình tin.
Lừa mình dối người đi tin cô?
Tưởng Lệnh Thần buông tóc cô ra, vì vậy Thẩm Thấm lảo đảo dưới chân,
một giây kế tiếp lại bị Tưởng Lệnh Thần ác độc bóp chặt hàm dưới.
“Tôi chỉ hỏi em một câu, là em chủ động tìm cảnh sát, nói mọi chuyện cho
họ biết, hay là bọn họ tìm đến em, buộc em hợp tác.”
“Hai cái đó có khác nhau sao? Hiện tại anh đã tới tình trạng này rồi, còn thắc
mắc tôi là chủ động hay bị động làm gì?”
Tưởng Lệnh Thần phiền não cắt đứt lời cô đang nói: “Trả lời tôi!”
“Anh xác định anh muốn nghe lời nói thật?”
Cô cợt nhả, cũng không thay đổi ánh mắt miệt thị, làm Tưởng Lệnh Thần
trong khoảng thời gian ngắn không biết nên đối mặt như thế nào.
“Được, vậy tôi nói cho anh biết, là tôi lén ghi âm cuộc nói chuyện giữa chú
anh và Vi Vi, sau đó giao nó cho cảnh sát, tôi làm như vậy chỉ vì muốn Thời
Chung thoát khỏi quan tòa, kết quả không bao lâu thì có tổ chuyên án liên lạc
với tôi, hi vọng tôi có thể làm nhân chứng cho bọn họ. Tôi chỉ nghĩ tới muốn
Tưởng gia các người suy sụp hoàn toàn, sẽ không ai đi làm khó Thời Chung,
nên đồng ý với bọn họ rồi. Huống chi còn có tiền thưởng cho nhân chứng cũng
không ít.”
Âm thanh cuối cùng nói ra một cách nhẹ nhàng, nhưng lại hung hăng thọc
vào tim Tưởng Lệnh Thần một đao, hốc mắt hồng đến cơ hồ có thể rướm máu,
âm thanh cũng chua ngoa lên: “Tiền thưởng cho nhân chứng? Tiền tôi cho em
mua một cái túi còn nhiều hơn thế, nói cho cùng vẫn là vì con mẹ nó Thời
Chung!”
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M

áy nghe lén Thẩm Thấm trên cổ áo bị rớt xuống trong nháy mắt, quay

lại cảnh tượng trên xe bên ngoài biệt thự, sau một tiếng “rét” chói tai, cảnh sát
liền không thu được bất kỳ tin tức gì trong biệt thự truyền ra.
Mọi người không khỏi căng thẳng. Chẳng ai nghĩ tới Thẩm Thấm tiến vào
biệt thự không tới 5 phút, Tưởng Lệnh Thần liền phát hiện máy nghe lén, Thời
Chung luôn luôn trầm ổn cũng kiềm chế không được, vội vàng liên lạc Từ Kính:
“Như thế nào rồi?”
Từ Kính cho rằng Thẩm Thấm có thể giúp bọn họ tranh thủ nhiều thời gian
hơn, để anh tìm được Tưởng Lợi Đức, lấy an nguy Tưởng Lợi Đức tới trao đổi
an nguy Tầm Tầm, không sợ Tưởng Lệnh Thần không thỏa hiệp, nhưng hôm
nay như vậy, thời gian ngắn như vậy, dù Từ Kính không có chuyện gì không
làm được, cũng trả lời không như ý muốn: “Bệnh viện công lắm thầy nhiều ma,
Tưởng Lợi Đức sẽ chọn bệnh viện tư nhân, tôi đã cho người liên lạc các đại
bệnh viện tư nhân toàn thành phố, nhưng mà bây giờ vẫn chưa có tin tức.”
Mà cảnh biển bên ngoài biệt thự, cảnh sát cũng không thể ngồi chờ chết như
vậy, cự ly cùng mất liên lạc với Thẩm Thấm, đã qua 3 phút, người phụ trách
không thể không sửa đổi phương án nói: “Còn chờ đợi như vậy không phải biện
pháp, công phá.”
Mà cảnh sát mới vừa an bài xong, người phụ trách đang chuẩn bị ra lệnh một
tiếng, toàn bộ cảnh lực mạnh mẽ đánh vào biệt thự bắt lại Tưởng Lệnh Thần thì
đột nhiên, một chiếc xe cải trang kèm theo tiếng động cơ nổ một tiếng, từ trong
ga ra tầng ngầm biệt thự chạy nhanh ra ngoài.
Xe cải trang tốc độ xe cực nhanh, đảo mắt đã đột phá phòng tuyến của cảnh
sát, rất nhanh liền quẹo vào con đập.
Bên trong xe, chính là Tưởng Lệnh Thần, cùng với Thẩm Thấm bị Tưởng
Lệnh Thần cứng rắn túm lên xe.
Còi cảnh sát thét gào, Thẩm Thấm xuyên qua gương trơ mắt nhìn xe cảnh sát
vốn là theo sát càng ngày bị bỏ rơi càng xa, trong nháy mắt tâm lạnh thành một
mảnh.
Xe cảnh sát một mực bao vây chặn đánh, khắp nơi đều trù hoạch chướng
ngại vật trên đường cản anh.
Xe Tưởng Lệnh Thần lại xảo trá tránh thoát tất cả chướng ngại vật trên
đường, Thẩm Thấm rốt cuộc không nhịn được nhào qua, giành tay lái trong tay
Tưởng Lệnh Thần.
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Trong nháy mắt xe bị mất khống chế, tốc độ di chuyển cao, bánh xe kéo lê
trên mặt đất vang lên tiếng va chạm chói tai đầy tính nguy hiểm, Tưởng Lệnh
Thần tát lên mặt Thẩm Thấm một cái vang dội, một giây kế tiếp, Tưởng Lệnh
Thần chợt giữ chặt hai tay của cô: “Em còn như vậy nữa, ba người chúng ta đều
phải chết ở trên đường!”
Đầu Thẩm Thấm ông ông, căn bản sẽ không nghe rõ Tưởng Lệnh Thần nói
những gì, cho đến khi âm thanh truyền đến, cô mới loáng thoáng phân biệt được
- từ khe nhỏ truyền đến âm thanh của một đứa bé, hình như là, tiếng khóc của
đứa bé mà đứa bé này đang bị bịt miệng.
Thẩm Thấm không thể tin nhìn về phía Tưởng Lệnh Thần: “Anh... Anh đem
cậu nhóc nhốt trong cốp sau phải không?”
Tưởng Lệnh Thần trầm mặc.
Lúc đó, Thẩm Thấm âm thầm đưa tay vào túi quần của mình, bấm số điện
thoại của Thời Chung.


 

T

hời gian từng giây từng phút trôi qua, Thẩm Thấm cũng không biết mình

còn có thể kiên trì được bao lâu, điều duy nhất cô có thể làm, là cố hết khả năng
của chính mình tranh thủ thêm một chút thời gian, để cảnh sát tìm được vị trí
của bọn họ.
Lòng bàn tay Thẩm Thấm cầm điện thoại di động đã sớm ướt mồ hôi, trong
khoảng thời gian ngắn, cô liếc đồng hồ đã không biết bao nhiêu lần...
Cô cảm thấy thời gian dường như đang dài ra, nhưng kỳ thật từ lúc cô gọi
cho Thời Chung, chỉ mới qua nửa phút mà thôi.
Bao nhiêu đó đã đủ để cảnh sát tìm ra tung tích của cô chưa?
Thẩm Thấm đã đợi không được, trong lòng yên lặng, quyết định moi ra lời
nói của anh, một giây kế tiếp liền hít sâu một hơi, giận dữ nói: “Con mẹ nó, rốt
cuộc anh muốn mang tôi đến nơi nào?”
“Đi đến chỗ nào thì là chỗ đó.” Có lẽ là bởi vì đã bất chấp tất cả rồi, âm
thanh Tưởng Lệnh Thần có vẻ cực kỳ tỉnh táo.
Tiếng nói vừa ngừng, Tưởng Lệnh Thần giống như lơ đãng ngước mắt,
xuyên qua kính chiếu hậu liếc nhìn Thẩm Thấm.
Ánh mắt giao nhau, Thẩm Thấm dù giả bộ trấn định thế nào cũng không
nhịn được, tim một hồi co rúm lại, Tưởng Lệnh Thần đột nhiên liền đoán được
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cái gì, nhướng mày, một tay tiếp tục cầm tay lái, một tay kia cứ như vậy thử dò
xét tính, trực tiếp đưa về phía Thẩm Thấm.
Thẩm Thấm theo bản năng lui về phía sau trốn một chút.
Này không khác Tưởng Lệnh Thần suy đoán, nhất thời Tưởng Lệnh Thần
liền như Tiểu Báo, trong nháy mắt, cường thế nói: “Đưa điện thoại di động cho
tôi!”
Thẩm Thấm dù chống lại thế nào, hắn cũng rất nhanh lấy được điện thoại di
động từ trên người cô.
Tưởng Lệnh Thần đoạt lấy điện thoại di động của cô, hạ xuống cửa sổ xe.
Hắn quyết tuyệt...
Sự tuyệt vọng của cô...
Rốt cuộc, Thẩm Thấm hạ quyết tâm giống như, từ từ, dùng sức lắc đầu một
cái: “Tôi sẽ không đi cùng anh.”
Cho dù tốc độ xe đang đi cực kỳ nhanh thì Thẩm Thấm cũng không trông
nom không để ý, cô chợt đánh về phía tay lái, mở xe khóa, qua trong giây lát đã
mở cửa xe.
Cô đang muốn... Nhảy ra khỏi xe?
Xe đang chạy với tốc độ 160km/h, ai cũng biết nhảy xuống xe như vậy,
không chết cũng tàn phế. Nhưng cô còn làm như vậy...
Một khắc khủng hoảng kia, Tưởng Lệnh Thần theo bản năng đạp thắng xe.
Xe đang lao với tốc độc 160km/h đột ngột dừng lại, kết quả là xe bị mất
khống chế, trượt một đường, cũng không chịu nổi nữa, cuối cùng một tiếng
vang thật lớn, đầu xe đâm vào vách ven đường, tất cả mới dừng lại.
Trong khoảnh khắc xe đụng vào vách kia, Tưởng Lệnh Thần theo bản năng
dùng hai cánh tay che ở đầu Thẩm Thấm.
Một hồi chấn động đi qua, Thẩm Thấm cảm thấy cả người đều không thuộc
về mình, tầm mắt không còn rõ ràng, giống như trước mắt đang phủ tầng tầng
lớp lớp sương mù, cô nhìn thấy Tưởng Lệnh Thần bể đầu chảy máu.
Vết máu từ trên đầu Tưởng Lệnh Thần chảy xuống, Tưởng Lệnh Thần dùng
chút sức lực cuối cùng, khó khăn buông lỏng hai cánh tay vốn đang bảo vệ đầu
Thẩm Thấm ra, tự giễu cười: “Em thà bất chấp nguy hiểm nhảy xe cũng không
nguyện ý cùng tôi?”
“...”
“A...”
Đó là câu nói trước lúc Tưởng Lệnh Thần hoàn toàn bất tỉnh, nói câu nói sau
cùng.
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C

ốp sau bốn vách đều có vật che chở, Tầm Tầm chỉ chịu một vài vết

thương nhỏ, nhưng bị giật mình quá độ, được cảnh sát ôm ra khỏi cốp sau, vẫn
không ngừng run lẩy bẩy, cuối cùng đưa đi bệnh viện.
Cho đến khi Thời Chung chạy tới trước mặt đứa bé, ôm đứa bé vào trong
ngực trấn an, Tầm Tầm mới mở miệng nói chuyện lại.
Ngay trước mặt Thời Chung “Oa” một tiếng gào khóc lên.
Thời Chung thật vất vả dụ dỗ Tầm Tầm ở lại bệnh viện nằm quan sát, đáng
lý Nhậm Tư Đồ đã phải ở đây nhưng thủy chung không thấy bóng dáng, Thời
Chung đi ra phòng bệnh, đi tới hành lang gọi điện thoại cho bà xã đại nhân.
Người nghe điện thoại cũng không phải Nhậm Tư Đồ.
“Người là Thời tiên sinh? Là như vậy, cô Nhậm hiện tại đang ở bệnh viện
chúng tôi.”
Trong đêm nay Thời Chung lại phải bôn ba, nửa giờ sau, Tiểu Từ chở Thời
Chung chạy tới bệnh viện Tân Hải, tìm được người nghe điện thoại.
“Cô ấy đâu???”
Bác sĩ thấy Thời Chung lộ vẻ vội vàng, vẻ mặt tận lực ôn hòa để hòa hoãn
tâm tình của anh: “Đang xét nghiệm, không có gì đáng ngại, chỉ là phụ nữ có
thai tuột huyết áp mà thôi.”
Thời Chung cả kinh bắt lấy bả vai bác sĩ: “Anh nói cái gì?!”
Bác sĩ bị sợ đến run lên, miễn cưỡng gạt tay Thời Chung, mới khôi phục lại
giọng nói nghề nghiệp: “Mặc dù hiện tại đứa bé rất khỏe mạnh, nhưng về sau
cũng phải chú ý nhiều hơn một chút, đừng làm cho phụ nữ có thai quá vất vả,
đồng thời bổ sung nhiều dinh dưỡng. Nếu còn té xỉu lần nữa, dập đầu đụng vào
nơi đó sẽ không tốt.”
Vẫn theo sát bên người Thời Chung, Tiểu Từ biết Thời Chung nhiều năm
như vậy, chưa từng thấy Thời Chung khẩn trương như bây giờ, sửng sốt một hồi
lâu, bộ dạng buồn cười lại không muốn cười, nói chuyện cũng lắp bắp: “Tôi
hiểu biết rõ... Biết, cảm ơn cảm ơn.”
Cho đến khi bác sĩ đi được một lúc, Thời Chung vẫn chưa phục hồi tinh thần
lại, cứng ngắc bước từng bước đi tới, tiếp theo càng chạy càng nhanh, nhịp tim
cũng giống như càng lúc càng nhanh, cho đến cuối cùng, Thời Chung thở hồng
hộc chạy một đường.
Nhậm Tư Đồ sợ hết hồn, nguyên bản là chỉ có một mình cô vô nước biển,
động tác đẩy cửa lớn như vậy, cả người Nhậm Tư Đồ trừng mắt nhìn cạnh cửa,
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dừng một chút mới phản ứng được, có chút suy yếu giật giật khóe miệng: “Anh
tới rồi...”
Thời Chung không hề chớp mắt nhìn cô.
Trong mắt mừng như điên, nhiều hơn là ảo não - ảo não tự mình mạo hiểm,
đẩy cánh cửa làm cô sợ.
Cho đến nửa phút sau, Thời Chung mới ý thức tới mình đứng thẳng bất động
bên cạnh cửa chỉ ngây ngốc nhìn bà xã mình, anh ho khan một tiếng, thả nhẹ
bước chân đến gần.
Nhưng không đi tới trước người của cô, ánh mắt Thời Chung liền không tự
chủ được mà ngừng lại trên bụng vẫn còn phẳng lì của cô, rốt cuộc cũng không
còn trầm tĩnh, âm thanh cũng lộ ra tia cẩn thận: “Bác sĩ vừa mới nói với anh...”
“Em cũng vừa biết.” Vì mình sơ ý, Nhậm Tư Đồ cười khổ nhún nhún vai.
Luôn luôn kín đáo, làm việc nghiêm cẩn, Thời Chung đột nhiên phát hiện
một câu nói cũng vô cùng khó khăn, anh trầm mặc hồi lâu, mới từ từ sửa sang
lại ra một câu, muốn biểu đạt khiếp sợ cùng với... Mong đợi của mình: “Nó tới
thật đột nhiên.”
Bộ dạng này của anh giống như trúng số, cuối cùng lại sững sờ vẫn chưa kịp
phản ứng, chọc cho Nhậm Tư Đồ cười “Phốc” một tiếng, bộ dạng lúc này của
anh cực kỳ đáng yêu, đáng yêu đến nỗi cũng không giống Thời Chung rồi.
Nhậm Tư Đồ vuốt ve bụng, tiểu sinh mệnh này lại có thể dễ dàng thay đổi tính
tình của Thời Chung như vậy? “Đúng vậy, chúng ta còn chưa làm xong cuộc
hôn lễ, nó đã tới rồi.”
Thời Chung ngồi ở bên cạnh cô, dịu dàng nâng tay của cô, hôn mu bàn tay
cô: “Vậy thì chờ sanh ra nó, anh sẽ cho em một hôn lễ thật lớn.”
“...”
“...”
Tiểu Từ gần sau ba phút mới đuổi theo Thời Chung, đi tới bên ngoài phòng
truyền nước biển.
Vừa mới đẩy cửa ra, đang chuẩn bị đi vào, bước chân của Tiểu Từ liền
ngừng.
Từ khe cửa, Tiểu Từ nhìn thấy Thời Chung ngồi ngay ngắn ở đó, Nhậm Tư
Đồ vừa vô nước biển, vừa tựa đầu nghiêng một cái, lẳng lặng tựa vào trên vai
Thời Chung.
Năm tháng tĩnh lặng, dịu dàng trôi qua, Tiểu Từ làm sao có thể dễ dàng quấy
rầy? Dĩ nhiên là dừng một chút liền rón rén lui ra.
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ột tháng sau.

Tưởng Minh Đức bị kết án có tội, bỏ tù, ngay cả Phương Vi Vi lúc trước chỉ
điểm chắc chắn nói Thời Chung hối lộ cũng phản cung, nói mình bị Tưởng
Minh Đức xui khiến làm ngụy chứng cứ hãm hại Thời Chung.
Thời thế thay đổi, truyền thông không bỏ qua, đem lịch sử vài chục năm
trước của Tưởng Minh Đức đào lên, còn trong sạch của Thời Chung, đem
Tưởng gia đã đánh vào đáy cốc.
Tưởng Lợi Đức bị giận đến nhập viện, nằm viện có hai lần chảy máu não,
trên căn bản đã thành phế nhân, xây dựng Lợi Đức gặp phải nguy cơ trước đó
chưa từng có, Từ Kính gây áp lực trên nhiều phương diện, cùng với áp lực dư
luận càng ngày càng nghiêm trọng, đại hội cổ đông của xây dựng Lợi Đức quyết
định tước chức vị Hội Đồng Quản Trị của Tưởng Lợi Đức cùng với Tưởng
Minh Đức, bọn họ lại coi Tưởng Lệnh Thần là cái đinh trong mắt, nhân cơ hội
này nhất cử tước bỏ chức vụ của Tưởng Lệnh Thần trong công ty.
Tưởng Lệnh Thần là hoa hoa công tử, trong một đêm thành nghèo túng như
chuột chạy qua đường, xe ủi nhập viện không nói, còn mắc vào nghi án bắt cóc
trẻ em, mặc dù có đủ lý do phóng thích, nhưng thẻ tín dụng bị ngừng, tài sản
còn dư lại duy nhất là chiếc xe, không phải đụng hư chính là bị cảnh sát tịch
thu.
Bao nhiêu đá bỏ xuống giếng, Tưởng Lệnh Thần nằm viện không quá ngày
sẽ bị đuổi do thiếu viện phí, có một số người tò mò muốn biết sự tình nên đến
bệnh viện thăm, khi biết có một vị “Thẩm tiểu thư” trả toàn bộ viện phí cho
Tưởng Lệnh Thần, mọi người còn cho là cả thế giới chỉ còn sót lại một người
tốt như thế, giúp đỡ hắn một cách mù quáng? Dù sao các minh tinh từng qua lại
với Tưởng thiếu gia trước đây, bây giờ nói với báo chí mình với Tưởng thiếu
gia chỉ có mối quan hệ bạn bè bình thường đến không thể “Bình thường” hơn
nữa, rốt cuộc là từ chỗ nào nhô ra một cái “Thẩm tiểu thư” vậy?
Mà có một số chuyện, cần phải quan tâm nhiều hơn một chút.
Thế hệ mới “Cấu kết với nhau làm việc xấu” hai người trong Thời Chung
tiên sinh bày tỏ: “Thông báo cho truyền thông việc này kết thúc rồi, không cần
tốn nhiều sức, chắc chắn xây dựng Lợi Đức sẽ không còn như trước nữa.”
Thế hệ mới “Cấu kết với nhau làm việc xấu”, Từ Kính nói: “Tính ra năng lực
của Tưởng Vĩ Đức kém hơn so với Tưởng Minh Đức và Tưởng Lợi Đức, tôi
chờ ông ta tới cửa cầu xin tôi thu mua Lợi Đức.”
Thời Chung lại nói: “Nếu Tưởng Lợi Đức là biết mình tân tân khổ khổ mấy
chục năm khai sáng nhãn hiệu mà cứ như vậy xong đời, chắc sẽ lên cơn rồi chảy
máu não nữa đấy, Từ tổng, sao anh lại ác như vậy chứ?”
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Từ Kính cười: “Đây là nguyên tắc của tôi, nếu như muốn đối phó với đối
thủ, nhất định phải tiêu diệt hắn một cách triệt để, không cho hắn ta bất cứ con
đường sống nào để trở mình.”
Lúc này, điện thoại Từ Kính vang lên, sau khi xem thông báo trên điện thoại,
liền nở nụ cười.
Thời Chung đến gần xem thử, thì ra là phụ tá của Tôn Dao gởi tin nhắn tới,
nội dung tin nhắn khách sáo mà cứng rắn: “Từ tiên sinh, chị Dao Dao đã nhận
được quà ngài tặng, tôi thay mặt chị Dao Dao cám ơn ngài, chị ấy rất thích món
quà đó, nhưng là... Quá quý trọng, chị ấy không thể nhận.”
Gần đây Tôn Dao ở nước ngoài nhận được giải thưởng, ai cũng có thể đoán
được Từ Kính sẽ đưa đại lễ.
“Đây nhất định không phải là lời của Tôn Dao. Cá tính của cô, làm sao nói
loại lời khách khí này, quà tặng quá quý trọng cho nên không thể nhận?” Thời
Chung nói như vậy.
Từ Kính bất đắc dĩ gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Nhất định cô sẽ nói: cái đồ gì đây? Lão nương không lạ gì, ném. Phụ tá
không dám vật lộn để đọ sức mặt mũi, mới soạn tin nhắn từ chối uyển chuyển
như vậy.
Thời Chung vỗ vỗ bả vai Từ Kính bày tỏ an ủi: “Cách mạng chưa thành
công, đồng chí cần cố gắng nhiều hơn nữa.”
Từ Kính sớm đã thành thói quen, cũng thẳng thắng: “Từ lúc sinh ra đến nay,
cô ấy là đối thủ khó khăn nhất tôi đụng phải, nhưng mà không sao, tôi là người
rất kiên nhẫn, cô ấy là đối thủ đáng giá, tôi theo đấu cùng cô ấy cả đời cũng
không sao.”


 

M

ười tháng sau.

Trung tâm Trung Hâm buôn bán phát triển không ngừng, đồng thời, mười
tháng hoài thai cũng đã đến lúc Nhậm Tư Đồ hạ sinh.
Quảng trường Trung Hâm cắt băng xong, các truyền thông tranh nhau đưa
tin, chủ tịch Trung Hâm, Thời Chung, lại vắng mặt trong buổi cắt băng khánh
thành lần đầu tiên.
Bởi vì vào ngày này, cũng là ngày anh hứa hẹn với bà xã, cho cô một đám
cưới long trọng.
Chỉ là trong hôn lễ nhiều hơn một vị không thể bỏ qua.
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Tiểu Hinh Hinh.
Ngay cả ông cụ Tần Tuấn, người đã từng thề độc tuyệt không thừa nhận bất
kỳ bất cứ người nào khác làm con dâu ngoại trừ Thẩm Thấm, cũng ở đây nhìn
mặt mũi của Tiểu Hinh Hinh, đến đây dự hôn lễ.
Ngày hôn lễ đó, Tần lão gia tử cố ý chọn lúc cô dâu đang trang điểm, dọn
dẹp trang phục, đi tới phòng nghỉ ngơi của Tiểu Hinh Hinh. Bảo mẫu phụ trách
trông chừng Tiểu Hinh Hinh thấy Tiểu Từ có vẻ mặt cứng nhắc khi ông cụ đi
vào, có chút kiêng kỵ hỏi: “Vị này là?”
Tiểu Từ vội vàng giới thiệu: “Đây là ba của Thời tiên sinh, ông nội của Tiểu
Hinh Hinh.”
Lúc này bảo mẫu mới buông lỏng cảnh giác, Tiểu Từ liền đi trêu chọc Tiểu
Hinh Hinh: “Tiểu Hinh Hinh, ông nội tới thăm con kìa!”
Vốn dĩ Tần Tuấn đang nghiêm mặt, không thế nào không vui lòng đưa tay
đụng gương mặt của trẻ nhỏ một cái, nhưng không nghĩ đứa bé này này lại đưa
bàn tay nhỏ bé đầy thịt tóm lấy đầu ngón tay của ông, giống như chộp được cái
gì tốt, đem ngón tay của ông nhét nhét vào cái miệng nhỏ nhắn, chúm chím của
bé.
Nhưng vào lúc này, không biết Thời Chung từ chỗ nào nhảy ra, đảo mắt liền
đem Tiểu Hinh Hinh giật ra.
Món ăn ngon như vậy lại bị người khác lấy đi, Tiểu Hinh Hinh nâng miệng,
ủy khuất nhìn về phía cha mình.
Cha cũng không đau lòng, ngược lại nghiêm túc nói với cô: “Đừng có cái gì
cũng nhét vào trong miệng như thế.”
Tiểu Hinh Hinh nháy nháy mắt, không có dấu hiệu nào, “Oa” một tiếng liền
gào khóc lên.
Công lực khóc của Tiểu Hinh Hinh rất cao, khóc đến bảo mẫu cũng không
biện pháp, dụ dỗ không được, khóc đến Nhậm Tư Đồ đang trang điểm sát vách
cũng kéo áo cưới có làn váy dài một mét chạy qua, lảo đảo chạy tới.
Nhậm Tư Đồ vội vàng đem Tiểu Hinh Hinh ôm trong ngực trấn an, Tiểu
Hinh Hinh rốt cuộc dừng khóc, vẫn còn không nhịn được mà thút thít, Tần lão
gia tử thấy cháu gái đáng thương, nhất thời đau lòng, liền quay đầu giận dữ
mắng Thời Chung một câu: “Sao ngươi lại la con bé?”
Anh la con bé khi nào chứ? Chỉ đang giáo dục con gái phải chú ý vệ sinh cá
nhân... Thời Chung đang muốn biện giải cho mình một câu, Tần lão gia tử lại
nghe cũng không nghe anh, thấy Tiểu Hinh Hinh điềm đạm đáng yêu nằm ở
trên vai Nhậm Tư Đồ, vội vã đi vòng qua sau lưng Nhậm Tư Đồ, nhìn mặt của
Tiểu Hinh Hinh đầy nước mắt, tận hết sức lực dụ dỗ bé: “Tiểu Hinh Hinh, đừng
khóc đừng khóc, có ông nội làm chỗ dựa cho con, không cần sợ nó.”
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“...”
Thời Chung liếc mắt nhìn bà xã đang bận rộn dỗ đứa bé, nhìn lại ba mình
trưng ra bộ mặt quở trách phía sau, vội vàng giả trang các loại mặt quỷ đi trêu
chọc Tiểu Hinh Hinh vui vẻ, cuối cùng liếc mắt nhìn Tiểu Hinh Hinh, mặc dù
mắt còn ngấn lệ nhưng rõ ràng cất giấu một tia hả hê, rốt cuộc cảm nhận được
cuộc sống tràn đầy ác ý.

Chương 83

S

au khi Tôn Dao nổi tiếng, thường bị mọi người hỏi một vấn đề: tại sao

ban đầu lại lựa chọn làm diễn viên?
Đối với cái vấn đề này, mỗi lần Tôn Dao đều không trả lời giống nhau, thế
nhưng khi nghe lại có chút đường hoàng.
Trên thực tế động cơ để cô làm diễn viên rất đơn giản, trình độ học vấn
không cao, cô cũng không có bản lãnh gì, nhưng lại có một khuôn mặt cộng một
dáng người mỹ lệ, lúc đó cô làm thêm ở môt nhà hàng bán đồ ăn nhanh, đúng
lúc gặp được đoàn phim đang mượn bối cảnh để quay quảng cáo về thức ăn
nhanh, nữ chính trẻ trung đứng ở trước máy quay ăn Hamburger, nhưng đạo
diễn không có hài lòng, liên lục cáu giận, cuối cùng mắng nữ chính đến mức cô
ta nhăn mặt bỏ đi, phó đạo diễn thấy tình thế khó xử, vừa đúng lúc gặp được cô
gái nhỏ Tôn Dao nhìn cũng không tệ, nên để cho cô thử đóng thế vai một chút,
không ngờ Tôn Dao chỉ cần diễn một lần là qua, hai ngàn năm trăm tệ cứ như
thế nhẹ nhàng mà vào tay.
Cái quảng cáo này có thù lao có thể nói rẻ đến mức không thể rẻ hơn được
nữa, nhưng mà đối với mức lương bảy trăm hai mươi đồng của Tôn Dao mà nói,
số tiền này kiếm được quá dễ dàng rồi.
Nhưng đến khi cô ấy dấn thân sâu vào nghề này, mới phát hiện bản thân
mình lúc trước vô cùng ngây thơ - Làng giải trí là nơi vô cùng khó khăn để lăn
lộn.
Không có ký hợp đồng với công ty đại diện, kinh nghiệm ít, còn bị chê cười
là “kẻ tay ngang’, khi ký hợp đồng với công ty đại diện thì sẽ bị công ty giữ sáu
mươi phần trăm tiền cát-sê, nhưng sẽ phải ký hợp đồng với thời hạn năm năm,
còn không được cho phép...
Người đại diện của cô là người cực kỳ biết ăn nói, vì cô mà nhận một bộ
phim về người phụ nữ Trung Quốc thời dân quốc, mặc dù ở trong phim cô ấy
chỉ đóng khoảng bốn năm ngày, nhưng vai diễn của cô ấy lại là một nữ đương
gia, đất diễn vô cùng rộng. Tôn Dao cứ như vậy mà hào hứng đi tới phim
trường, kết quả khi tới phim trường đọc kịch bản, Tôn Dao muốn bỏ đi cũng đã
không còn kịp nữa rồi.
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Đây đúng là một bộ phim lấy cảm hứng từ phụ nữ, sinh mạng của vị Đại
đương gia kia lận đận, từng bị thiếu gia thất học khi dễ, mà cảnh đầu tiên Tôn
Dao diễn chính là cảnh trên giường.
Tôn Dao thật sự là trốn không khỏi cảnh này, cô không thể làm gì khác hơn
là nhắm mắt cùng người đại diện đàm phán: “Tôi diễn không được.”
Lúc này chỉ còn cách giờ khai máy có một giờ đồng hồ, người đại diện cũng
sống chết không đồng ý: “Tôn tiểu thư! Rốt cuộc ý của cô là gì? Cô bình thường
vẫn oán trách công ty không cho cô đất sống, vai diễn này vốn là của Lâm Lâm,
nếu như không phải cô kể nghèo kể khổ với tôi, đến nỗi tiền phòng cũng không
trả nổi, tôi cũng sẽ không đem vai diễn này an bài cho cô. Hiện tại thì tốt rồi, tôi
phải vất vả mới giữ cho cô một vai tốt, cô lại nói không thể diễn cùng không
muốn diễn?”
“...”
Tôn Dao bình thường quen cợt nhả, hiện tại lại bày ra dáng vẻ khổ sở, người
đại diện cũng lười tranh cãi cùng cô, phất tay một cách không kiên nhẫn:
“Haizz, được rồi, không muốn diễn thì đừng diễn, công ty cũng sẽ không thay
cô gánh chịu, tự cô phải bỏ tiền ra bồi thường thôi.”
Tiền...
Trên đời này còn từ nào tàn bạo hơn từ này nữa không?
Tôn Dao do dự thật lâu, chỉ có thể nhắm mắt, kịch bản bộ phim này được
viết quá hoàn hảo, tổ đạo cụ đối với trang phục tiểu nha hoàn của cô cũng hết
sức chăm chút, khi thay đồ thì có người nhìn vào vết sẹo trên bụng cô, Tôn Dao
thấy thế mặt cũng không biến sắc thay đổi phục trang, hời hợt nói rõ một câu:
“Sẹo phẫu thuật viêm ruột thừa.”
Khi bước vào trong bối cảnh, Tôn Dao không còn giữ được sự giả bộ bình
tĩnh giống như ở trong phòng hóa trang, đạo diễn, camera, bộ phận ánh sáng...
Bao nhiêu con người chăm chú nhìn vào trung tâm của căn phòng, chiếc giường
nhỏ chỉ chực sụp đổ, lúc này huyệt thái dương của Tôn Dao không ngừng giật
giật.
Người cùng cô đóng cảnh đùa giỡn lúc này là người thường đóng vai nam
phụ trên các bộ phim truyền hình, trước khi khai máy thì đùa giỡn vui vẻ hết
sức tao nhã lịch sự, nhưng khi mở máy một cái, liền thay đổi bộ dạng, mười
phần trở thành một công tử hoa tâm. Đạo diễn đối với biểu hiện của nam diễn
viên hết sức hài lòng, nhưng khi máy quay đến chỗ Tôn Dao, Tôn Dao ngây
người như phỗng ngồi bên mép giường, đạo diễn lúc này cau mày, hô to: “Cắt.”
Chỉ một cảnh cởi quần áo, Tôn Dao bị hô cắt ba lần, đạo diễn giận muốn té
ghế, phó đạo diễn gặp họa, bị đạo diễn mắng xối xả: “Cậu đi đâu mà tìm được
một con búp bê như vậy? Đầu gỗ muốn chết, không biết động đậy gì cả.”
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Phó đạo diễn còn muốn biện hộ cho mình: “Cô bé này lúc quay thử rất nhạy,
tôi không biết tại sao khi chính thức khai máy, cô ấy liền...”
Đáng tiếc hiệu quả giải thích quá nhỏ, đạo diễn vẫn nổi trận lôi đình như cũ,
tức giận nhìn về phía sau kiểm tra một chút rồi ngồi xuống: “Không diễn được
thì cút đi cho tôi.”
“...”
“Thử lại một lần.”
Tôn Dao hít một hơi thật sâu, trở lại vị trí trước ống kính, trong đầu toàn là
giọng nói đạo diễn mắng phó đạo diễn, nhưng khi vào đến tai Tôn Dao, thì từng
câu từng chữ đều đâm vào lòng, nhưng khi nhìn thấy nam diễn viên vươn bàn
tay về phía mình muốn cởi quần áo, cô ấy lại theo bản năng mà căng thẳng thần
kinh.
Cắt nhiều lần như vậy, phía sau lưng cùng lòng bàn tay cô đều ướt đẫm, tất
cả đều là mồ hôi lạnh, trên mặt cô không thể cứng ngắc hơn được nữa, một chút
thả lỏng cũng không có, đạo, diễn chỉ cho cô một cơ hội thứ hai, cô nắm chặt
tay thành quả đấm, mồ hôi lạnh trên trán...
Lần này cũng không bị cắt nữa, nhưng chỉ có thể tiếp tục diễn theo kịch bản,
đoàn làm phim không khỏi bực bội: khuôn mặt cô ấy dần trở nên tái nhợt, một
chút khí huyết cũng không còn. Đối với sự đùa bỡn của nam diễn viên càng
ngày càng gần, an nhiên liền phát hiện có cái gì đó không đúng, nhưng đạo diễn
cũng không có hô cắt, anh ta cũng chỉ có thể tiếp tục diễn theo kịch bản, đem
Tôn Dao đẩy ngã.
Tôn Dao nhắm chặt mắt lại, toàn thân cứng ngắc, trong đầu có một giọng nói
không ngừng kêu gào: đẩy anh ta ra... Đẩy ra.
Một giọng nói khác vang lên, là giọng nói của đạo diễn muốn đem tất cả ý
muốn chống lại của cô đánh bật: không diễn được thì mau cút đi cho tôi.
Hai âm thanh ở nơi thần kinh yếu ớt của cô mà tranh đấu, sự đau đớn vô
hình muốn nuốt chửng cô, nam diễn viên hình như cũng cảm nhận được sự
kháng cự tản ra từ thân thể cô, rốt cuộc không nhịn được mà ngừng động tác,
giọng nói đạo diễn bỗng dưng vang lên: “Tiếp tục.”
Trả lời đạo diễn ngay sau đó là tiếng “Phanh” vang thật lớn.
Nam diễn viên bị Tôn Dao đẩy ra, anh ta không hề phòng bị gì nên cứ như
vậy mà ngã xuống giường.
Tình huống nhất thời trở nên hỗn loạn không chịu được, nhân viên phim
trường vội vàng tới đỡ nam diễn viên dậy, không ai chú ý tới Tôn Dao đang co
rút vào một góc không ra hình dáng gì nữa.
Nam diễn viên dựa vào gương mặt để kiếm tiền, trách nhiệm này người đại
diện của Tôn Dao không gánh vác nổi, Tôn Dao càng không thể gánh vác nổi,
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người đại diện của nam diễn viên liệt kê ra một đống danh mục bồi thường, còn
muốn chỉ vào mặt Tôn Dao mắng xối xả.
Người đại diện của Tôn Dao cúi đầu khom lưng xin lỗi: “Thật sự xin lỗi, thật
sự là...”
Người đại diện của nam diễn viên bắt lấy Tôn Dao không chịu buông, hơn
nữa khi thấy Tôn Dao không nói tiếng nào, chỉ đứng đơ một chỗ làm ra bộ dạng
ngu ngốc thì càng thêm tức giận: “Ơ, cũng thật to gan nha. Người đại diện của
cô cũng đã thay cô nói xin lỗi, cô xem ra có vẻ được, một lời cũng không chịu
nói, còn nhỏ tuổi đã không biết lễ phép, về sau cô còn muốn ở trong giới sao?”
Nói xong lại tiếp tục nắm chặt lấy Tôn Dao, mà tay của anh ta vừa chạm vào cổ
tay Tôn Dao, tất cả liền mất khống chế.
“Đừng đụng vào tôi.”
Tôn Dao hất người đại diện của nam diễn viên ra, hét muốn chói tai. Mọi
người rõ ràng đang ở bên ngoài, bởi vì tiếng hét này, liền có không ít người liếc
mắt lại coi, Tôn Dao cứ như vậy mà bỏ chạy.
Cô ở trong nhà vệ sinh ước chừng khoảng hai tiếng.
Tất cả những người vào phòng vệ sinh đều nhìn cô như kẻ không bình
thường, cô cũng không để ý đến những thứ này, giống như người điên không
ngừng rửa tay, một chai nước rửa tay cũng đã bị cô dùng hết, đến cuối cùng
cánh tay cũng bì chà xát rách da, nhưng giống như vẫn chưa đủ, cho đến khi
người đại diện đẩy cửa vào.
Mặc dù bình thường người đại diện nghiêm khắc với cô ấy, nhưng khi nhìn
thấy cô ấy như vậy, thật sự là không đành lòng nói thêm gì nữa: “Người đại
diện của nam diễn viên kia tương đối nóng tính, chuyện này nếu lọt đến tai lãnh
đạo công ty, tôi sẽ thay cô đền bù tiền thuốc men cho người ta, còn về những
thứ khác... chỉ biết cầu chúc bản thân cô nhiều phúc thôi.”
Đây mới thật sự là cách sinh tồn của thế giới này, cho dù tình cảm có tốt đến
mực nào cũng có lúc dừng lại, trừ bản thân mình ra, không thể dựa dẫm vào bất
kỳ ai.


 

N

gười đại diện đề nghị cô nên đi gặp bác sỹ tâm lý, Tôn Dao cảm thấy chỉ

muốn từ chối: “Tôi không có bệnh.”
“Hiện tại trên dưới trong công ty đều nói cô có bệnh trong lòng, ý muốn của
lãnh đạo là muốn cô dừng mọi hoạt động một thời gian. Cô nên đi tìm bác sỹ
tâm lý một chút, nhất định phải cầm một tờ giấy khám bệnh có kết quả khỏe
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mạnh về, tôi sẽ đưa cho lãnh đạo, cũng sẽ năn nỉ cho cô một chút, khiến cho
công ty không có cắt đứt kế sinh nhai của cô.”
Tôn Dao cảm thấy thật may mắn vì lúc đó đã nghe lời người đại diện, nếu
không cô cũng sẽ không biết Nhậm Tư Đồ.
Có kết quả chẩn đoán bệnh này, công ty không có ngưng hoàn toàn mọi hoạt
động của cô, đây là nguồn sống của cô. Mọi người đều thích hưởng thụ, nếu đã
trải qua cuộc sống nhàn nhã, nếu để cho cô ấy trở lại cuộc sống làm thêm theo
giờ với lương bảy trăm hai mươi đồng một tháng. Cô ấy làm không được.
Công ty không tiếp tục cho cô ấy đóng phim, cho nên chỉ có thể nhận một
chút hoạt động, làm người mẫu quảng cáo xe, nuôi sống bản thân là không
thành vấn đề - dĩ nhiên, nếu như không cần phải gửi tiền về nhà.
Đáng tiếc, một tháng cô nhận được ba cuộc điện thoại thúc giục gửi tiền, mà
cho tới lúc này cô ấy chưa bị ép đến điên, Tôn Dao cũng cảm thấy bội phục bản
thân của mình.
“Dao Dao, em họ của con lại bị bắt vào đồn công an, cậu của con không có
tiền bảo lãnh, hỏi con có thể cho mượn một chút được không?”
“Con không có tiền.”
“Nhưng cậu con nói, lần trước thấy con ở trên tivi, nói con kiếm được không
ít tiền, Dao Dao, chúng ta không thể hẹp hòi như vậy được, con người là không
thể quên nguồn gốc, năm đó khi ba con qua đời, nếu như không phải một nhà
cậu...”
Mẹ cô cả đời nhu nhược, Tôn Dao thật ra đã sớm tập thành thói quen, nhưng
nghe đến đó, Tôn Dao thật sự không nhịn được cười lạnh: “Nhà họ Từ năm đó
cho ông ta nhiều tiền như vậy, là chính bản thân ông ta phá sạch, bây giờ còn có
mặt mũi tới tìm con vay tiền? Không đúng, cái kia gọi là ‘mượn’ sao? Mỗi lần
nói là vay tiền, mà chưa từng trả lại con một phân tiền.”
Mẹ cô không lên tiếng. Một lúc lâu, mới sợ hãi nói: “Chuyện đã qua lâu như
vậy, còn còn nói đến làm gì?”
“Không phải mẹ nói, con người không thể vong ơn...”
Tôn dao hừ lạnh cúp điện thoại.
Chỉ là Tôn Dao không ngờ, một tuần lễ sau cô ấy lại nhận được một cuộc
điện thoại từ bệnh viện.
Lúc đó, Tôn Dao mới vừa xong một buổi chụp hình, thuốc màu nhuộm đầy
thân thể, dùng nước tẩy trang cũng không xóa sạch vệt màu trên người, vì vậy
trên người liền nổi mẩn đỏ, thời điểm vô cùng chật vật không có tâm tư nghe
điện thoại - là dãy số hoàn toàn xa lạ, còn là dãy số ở khu nhà cô, cô đoán là
điện thoại của cậu gọi tới mượn tiền. Điện thoại reo lên bốn hồi, Tôn Dao mới
không cam tâm tình nguyện nhận, giọng nói không chút khách khí: “Alo?”
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“Xin hỏi cô là người nhà của Chu Hân sao?”
Tôn Dao không khỏi giật mình, chần chờ một lúc lâu sau mới mở miệng:
“Đúng, tôi là con gái của bà ấy.”
“Chu Hân bị ngất xỉu nên nhập viện, cô mau tới đây đi.”
“Tôi... Tôi bây giờ đang ở thành phố khác, muốn về nhanh nhất cũng...” Tôn
Dao cuống quít liếc mắt nhìn đồng hồ trên tủ đầu giường: “Năm giờ mới có thể
về tới, cô liên lạc với cậu tôi trước giùm, số điện của cậu tôi là...”
Tôn Dao mẻ đầu sứt trán đi lại trong phòng trọ cũng không thể nào nhớ nổi
số điện thoại của cậu, đột nhiên nhất thời sực nhớ, lập tức kiểm tra toàn bộ cuốn
sổ ghi chép, cuốn sổ ghi chép là năm ngoái khi mẹ cô ấy tới thành phố B để lại
cho cô, bên trong có một số số điện thoại của nhà họ hàng, vì bà sợ khi cô gặp
chuyện gì thì có thể tìm người giúp một tay.
Trang ghi chép đầu tiên chính là số của cậu, Tôn Dao đem số báo cho y tá ở
bên đầu bên kia. Nhưng lại không nghĩ tới y tá lại nói: “Cuộc điện thoại này tôi
đã gọi, người kia nói đang đánh mạt chược, sau khi đánh xong sẽ tới.”
Lúc ấy Tôn Dao liền bật cười. Tình người lạnh ấm, lòng người dễ thay đổi,
cô ngoại trừ cười còn có thể làm gì? Cả đêm mua vé xe chạy về nhà, mới biết
được mẹ bởi vì tiền bảo lãnh của em họ mà dối gạt mọi người đi làm bảo mẫu,
nên bệnh cũ tái phát.
Sau khi mẹ tỉnh dậy, câu đầu tiên là hỏi cô: “Sao con lại trở về?”
“Mẹ như vậy, con có thể không trở về sao?”
“Cậu con cùng mợ có thể chăm sóc mẹ.”
“Thôi đi, ngày hôm qua con gọi cho ông ta, ông ta nói đánh xong mạt chược
sẽ tới, kết quả là, đến bây giờ cũng không thấy bóng dáng...” Tôn Dao cũng
thầm mong ông ta chết ở trên bàn cho rồi, đáng tiếc khả năng này quá nhỏ, quả
báo thường đến muộn...
Mẹ vừa nghe cô quở trách cậu, liền lảng tránh nói sang chuyện khác: “Con
cứ vậy mà trở về, công việc thì sao đây?”
“Mạng của mẹ sắp mất, mẹ còn quan tâm tới công việc của con sao?”
“Mẹ không hy vọng con quan tâm mẹ, mẹ sống qua ngày ở đây với cậu rất
tốt, con cũng đừng chạy qua chạy lại nữa, tiết kiệm thêm chút tiền tốt hơn...”
Lại tiền... Tôn Dao nghe xong, cười lạnh, nước mắt cũng chảy xuống.
Chuyện đầu tiên sau khi Tôn Dao trở lại thành phố B là đi tới công ty đại
diện, công ty không an bài công việc của cô trong ba tháng này, cô sắp tiêu
nhiều hơn thu, tiền thuốc của mẹ tháng đầu tiên, còn nhờ Tư Đồ Nhậm trả hộ,
nhưng đến tháng thứ hai, cô bất kể thế nào cũng không thể mở miệng với Nhậm
Tư Đồ.
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Đáng tiếc công việc tốt cũng được bố trí cho người khác, Tôn Dao lên công
ty ba lần nhưng cũng không có bất kỳ thay đổi gì.
Cô một lần nữa lại thất vọng ra về, thật không nghĩ đến ngày hôm sau tự
nhiên lại có công việc tìm tới cửa.
“Có một bộ phim truyền hình. Bộ này được đầu tư công phu, có thể giúp cô
nổi tiếng, nhưng tôi phải nói trước, người đầu tư bộ này là bạn của ông chủ, ông
chủ này là nhà giàu mới nổi điển hình, danh tiếng bên ngoài không tốt chút nào,
nhưng cũng coi như là nể mặt ông chủ chúng ta, bộ phim này chúng ta không
thể không cùng hợp tác với ông ta, vốn muốn dành cho Gia Dĩnh, dù sao cũng
có đủ kỹ năng diễn xuất, nhưng vị nhà giàu mới nổi kia, sau khi nhìn qua hình
của các diễn viên liền chỉ đích danh cô...”
Chỉ đích danh cô...
Ý nghĩ sâu xa không nói tới, về phần “Danh tiếng không tốt”...
Nhưng danh tiếng đáng mấy đồng? Có thể đổi thành tiền thuốc thang sao?
Không thể.
Sau khi Tôn Dao lấy được tạm ứng của bộ phim này, cô liền đóng tiền cho
bệnh viện thì được thông báo: “Tiền viện phí đã có người nộp thay cô.”
Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có Nhậm Tư Đồ mới làm như vậy, cô cùng với
Nhậm Tư Đồ mới quen biết nhau được ba tháng ngắn ngủi, cô ấy đã giúp cô
thanh toán một tháng tiền phòng, hai tháng tiền thuốc?
Cho tới bây giờ Tôn Dao chỉ cảm thấy người khác thiếu cô, mà đây là lần
đầu tiên trong đời, cô cảm nhận được cảm giác thiếu nợ một ai đó là như thế
nào? Loại cảm giác này rất chua, rất xót.
“Có phải cậu lén mình đóng tiền viện phí tháng thứ hai?”
Cô hỏi Nhậm Tư Đồ, có lẽ do Nhậm Tư Đồ biết cô hay mặc cảm nên cũng
không có thừa nhận: “Không có.”
Vì vậy mà Tôn Dao ở trong lòng lặng lẽ vạch cho mình một cái mục tiêu,
cuộc đời của cô không thể cứ đi xuống mãi như vậy, cô phải thành công, vì
mình, cũng vì người đã hết lòng giúp đỡ cô...
Tiệc khai máy, Tôn Dao gặp được Tổng giám đốc Triệu vị nhà giàu mới nổi,
Tổng giám đốc Triệu đánh giá cô khá cao: “Dao Dao à, lần đầu tiên nhìn thấy
cô là ở cổng công ty đại diện, tôi mới vừa đi ra khỏi phòng làm việc của Tổng
giám đốc cô, giây phút cô đi lướt qua, tôi liền có ấn tượng rất đặc biệt với cô,
cho nên khi xem hình các diễn viên trong công ty tôi đã chọn cô.”
Lúc nói chuyện Tổng giám độc Triệu vô tình hay cố ý nắm lấy bả vai của cô,
mặc dù cô đối với hành động này cực kỳ chán ghét, hận không thể đẩy ra, rửa
thân thể sạch sẽ, tắm đến lột da toàn thân, nhưng lần này, cô thế nhưng cứng rắn
chịu đựng, vẫn khách khí mỉm cười với Tổng giám đốc Triệu.
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Sau khi quay liên tục một tháng, Tổng giám đốc Triệu năm ngày ba bữa lại
đến đoàn làm phim thăm, đối với những lần này, người thông minh đều sáng
suốt, còn Tôn Dao thì muốn dựa vào scandal này để thăng tiến.
Khi tới lễ chúc mừng, chào đón cô là một phần hiệp ước âm thầm của Tổng
giám đốc Triệu.
Là phần hai của bộ phim do Tổng giám đốc Triệu tiếp tục đầu tư.
“Cô suy nghĩ một chút đi, sau khi nghĩ kỹ thì chúng ta liền ký hợp đồng.”
Sau khi Tổng giám đốc Triệu nói xong, liền đưa chìa khóa biệt thự Độ Giả đưa
tới trước mặt Tôn Dao, còn chính bản thân thì cầm một chiếc thẻ khác: “Tôi chờ
cô.”
Tôn Dao suy nghĩ, liền suy nghĩ mất nửa tháng.
Ý niệm tà ác cứ quanh quẩn ở trong đầu của cô: cứ quyết định vậy đi, ngủ
với ai mà chả là ngủ...
Cứ như vậy đi...
Đúng hẹn Tôn Dao đi tới biệt thự. Tổng giám đốc Triệu không có ở đây, thư
ký của Tổng giám đốc Triệu sắp đặt mọi thứ: “Tổng giám đốc vẫn còn đang đi
công tác ở thành phố khác, tối nay sẽ về tới đây, sẽ ở biệt thự kế bên của cô.”
Nhưng Tôn Dao chờ đợi đến rạng sáng cũng không nghe thấy chuông cửa
biệt thự cô reo.
Tôn Dao cuối cùng đợi đến buồn ngủ, liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường, lúc
này đã là hai giờ sáng, cô theo bản năng thở phào nhẹ nhõm. Cũng đúng lúc
này, bên ngoài biệt thự vang lên tiếng còi xe bén nhọn.
Đèn xe trong nháy mắt sáng choang, chiếu vào bên cửa sổ, cô ngồi ở đầu
giường giống như rơi xuống vực thẳm. Tổng giám đốc Triệu dùng loại phương
thức này để chào hỏi cô? Thật đúng là biến thái...
Tôn Dao không khỏi rùng mình một cái.
Tiếng còi xe càng ngày càng vang lên lớn hơn, Tôn Dao đi lại bên cạnh cửa
sổ nhìn trộm, là một chiếc xe thương vụ màu đen, sườn xe màu đen kết hợp với
kính xe cũng màu đen làm cho người ta không nhìn rõ được hoàn cảnh bên
trong, Tôn Dao do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn là không mặc quần áo mà ra
cửa.
Giây phút Tôn Dao đi tới bên cạnh cái xe kia, cửa xe đột nhiên bị mở ra.
Rốt cuộc cô cũng gặp được Tổng giám đốc Triệu.
Nhưng mà bị người ta đá xuống khỏi xe, mặt mũi sưng húp, sợ hãi quỳ bò
trên mặt đất dậy không nổi.
Tôn Dao sợ hãi lui về sau một bước.
Tiếp theo, trong xe lại xuống một người nữa - bước chân lạnh lùng...
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Từ Kính?
Cô dường như cho rằng mình đã quên mất... Từ Kính?

Chương 84

N

hư ý nguyện, Tôn Dao đã lấy được hợp đồng đóng phim thứ 2.

Tất cả mọi người đều cho là cô đã lên giường với ông chủ đầu tư này.
Tôn Dao cũng tình nguyện như thế, dù sao như vậy cũng tốt hơn cô bây giờ,
bị buộc tiếp nhận trợ giúp từ một người mà cô thống hận nhất trên thế giới này.
Cả đời cũng sẽ nhớ, khi cô đứng ở bên cạnh xe, vạn phần hoảng sợ nhìn
Triệu tổng bị đánh đến sưng mặt sưng mũi, Từ Kính dáng vẻ tự nhiên hào sảng
xuống xe, trên cao nhìn xuống, giống như ở trong mắt Từ Kính, cô và Triệu
tổng đều giống nhau, như một con kiến hôi đê tiện.
Lần gặp mặt đầu tiên của họ là sau phiên tòa.
Tôn Dao còn tưởng rằng mình đã mất đi bóng ma ám ảnh sau phiên tòa kia,
nhưng trong phút chốc thấy Từ Kính, cô phát hiện rất nhiều thứ không thể trôi
theo thời gian được, ngược lại, cô chỉ lẳng lặng nhìn Từ Kính, huyết khí đã dâng
trào, có loại cảm giác như máu sắp xông ra ngoài da, trực tiếp cắt rách cổ họng
người đàn ông trước mặt này - cái loại đó cảm xúc, gọi là “Hận ý”.
Nhưng Từ Kính vẫn đứng ở trước mặt cô như cũ, thậm chí lấy ánh mắt thất
vọng nhìn cô, nói: “Thứ người như thế em cũng ngủ? Hả...”
Một tiếng “hả” kia, như mộng yểm dây dưa làm phiền cô nhiều tuần lễ, mỗi
lần đêm không thể say giấc thì bộ mặt Từ Kính sẽ từ chỗ sâu trong óc nhô ra.
Nhậm Tư Đồ rất nhanh đã nhận ra có cái gì không đúng, nhưng cô có thể nói
cái gì? Chỉ có thể lấy một câu “Yên tâm đi, tất cả phiền toái cũng sẽ đi qua.”
Lấp liếm cho qua, lừa gạt Nhậm Tư Đồ, hơn lừa mình.
Chỉ là Tôn Dao không ngờ, thời gian qua đi một tháng, người đại diện lại
đem hợp đồng vốn ở trong tay Triệu tổng giao cho cô.
Tôn Dao hành động theo bản năng, từ chối: “Tôi không nhận.”
“Ngươi phải nhận, bộ này ngài ấy đã chỉ đích danh cô làm nữ chính, lúc
trước công ty có đề cử Kỳ Kỳ, người ta cũng đồng ý Kỳ Kỳ làm nữ chính. Cô từ
bỏ vai diễn này cũng không nên gấp gáp như vậy, ngộ nhỡ ảnh hưởng đến Kỳ
Kỳ, tương lai của cô ở công ty còn chỗ đứng hay sao? Đừng quên lần trước ai
xin tha cho cô, cô mới không bị ‘tàn đời’!”
Lấy ân nghĩa ra uy hiếp cô, hôm nay Tôn Dao liền tư cách cự tuyệt cũng
không có.
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Nhưng tối thiểu tiền đồ rất tốt, sau khi lấy được tiền tạm ứng, ít nhất cô có
thể đổi cái phòng tốt hơn một chút cho mẹ mình, mua tốt hơn một chút cho mẹ.
Tôn Dao về với ông bà, ý muốn làm thủ tục chuyển phòng cho mẹ, không
ngờ mẹ đã được một người ẩn danh chuyển đến phòng bệnh đơn, dùng thuốc
nhập khẩu có tác dụng phụ rất nhỏ, lần này Tôn Dao nhìn mẹ, cũng cảm thấy
khí sắc tốt hơn rất nhiều so với mấy hôm trước.
Mẹ cô không rõ tình trạng tận tình khuyên bảo khuyên cô: “Dao Dao, hay là
để mẹ trở lại phòng bệnh chung đi, con kiếm tiền khổ cực, cũng không thể cống
hiến toàn bộ cho bệnh viện như vậy được.”
Tôn Dao chỉ đành phải đeo bám dai dẳng bác sĩ chủ trị, cuối cùng bác sĩ chỉ
có thể nhả ra: “Lần này mẹ cô chuyển phòng bệnh, trả tiền thuốc cho tháng mới
và cả tiền thuốc tháng vừa rồi, đều do một người ẩn danh giúp đỡ, tôi cũng vậy
không rõ ràng bối cảnh của người đó như thế nào, họ chỉ cấp cho chúng tôi một
số điện, nói là nếu mẹ cô có xảy ra bất kỳ tình trạng nào, có thể liên hệ với họ.”
Tôn Dao chỉ nhìn thoáng qua cái số này, nhất thời á khẩu không trả lời được.
Số đuôi là 0821, sinh nhật của cô.
Cái số này đã lâu lắm rồi, Tôn Dao còn nhớ rõ đó là quà sinh nhật cô nhận
được vào năm 14 tuổi, chính là số điện thoại di động cặp, đối với đứa bé ngay
lúc đó mà nói, điện thoại di động có thể nói là xa xỉ phẩm, cô vốn không muốn
nhận, nhưng Từ Kính nói: “Số di động của anh là sinh nhật của em, số di động
của em sinh nhật của anh, anh mặc kệ em xử trí quà tặng này như thế nào, ném
nó cũng tốt, đem bán lấy tiền cũng tốt, dù sao cái số này tôi sẽ vẫn dùng tới, cả
đời đều không đổi.”
Lúc đó thiếu niên tuấn tú nói lời thề son sắt như vậy, hôm nay Tôn Dao nhìn
dãy số này, trong nội tâm lại là không nói được tư vị.
Thật ra thì trong lúc vô tình Tôn Dao đã từng nghe lén cậu nói chuyện phiếm
với người khác, nói những động tĩnh của Từ gia sau phiên tòa kia đáng lý Từ
Kính đi Mĩ du học, thì lại bị đi an bài Anh quốc, cha Từ lo lắng anh em bọn họ
sẽ xảy ra hiềm khích, cố ý đưa hai người đi theo hai hướng ngược nhau.
“Sớm biết bọn Từ gia gia nghiệp phát triển tốt như vậy, ban đầu nên yêu cầu
bọn họ lấy nhiều hơn vài triệu. Ai... sau lúc đó lại ngu như vậy, một trăm vạn
liền bị bọn họ đuổi, thật là quá tiện nghi bọn chúng!”
“Lời này đừng để cho cháu nó nghe được, lần trước khi biết ông lấy tiền của
Từ gia nhưng không phải là lấy để đi chữa bệnh cho bà ngoại, thiếu chút đã lấy
thái đao ra chém ông, ông còn ngại chuyện lần trước chưa đủ lớn sao?”
“Nếu không phải là tôi, cái tiểu nha đầu kia vừa sinh ra liền bị mẹ nó đem đi
cho, hiện tại không chừng ở trong hốc núi trồng rau rồi, tôi lấy tiền trả nợ đánh
bạc cải thiện cuộc sống thế nào? Nó còn tuyên bố muốn chém chết tôi, thật là
Bạch Nhãn Lang!”
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Ngay lúc đó Tôn Dao đứng ở ngoài phòng nghe, nhưng từ đầu đến cuối cô
cũng đứng bình tĩnh ở nơi đó, không có nói bất kỳ lời gì, càng không làm bất cứ
chuyện gì, chẳng qua là cảm thấy rất vô lực.
Bây giờ cô đã có thể rất thản nhiên đem tất cả tất cả điều ấy kết với “Số
mệnh”, nếu như không phải cậu thiếu nợ, mẹ cũng không đi tìm việc làm, cũng
sẽ không làm bảo mẫu ở Từ gia, tất cả những chuyện sau này cũng không xảy
ra, cho nên tất cả đều đáng đời.
Xét đến cùng đúng là, cô đáng đời đụng phải người nhà như vậy, đáng đời
đụng phải người như... Từ Kính.
Bây giờ cô gặp lại Từ Kính, có phải cũng là đáng đời hay không?
Tính toán thời gian, lần này Từ Kính phải là học thành tài trở về nước, cha
Từ đưa anh đi Anh học tài chính, rõ ràng bồi dưỡng anh làm người thừa kế, chỉ
là anh lại không muốn quan tâm gia sản của gia tộc, cố tình lấn sân qua làng
giải trí làm cái gì?
Từ Kính trở về nước chưa được bao lâu liền đầu tư một bộ phim truyền hình,
Từ gia là muốn chiến đấu ở các chiến trường ngành giải trí? Khi người trong
nghề vẫn còn ở mò mẫm suy đoán thì chân tướng tin tức lan truyền nhanh
chóng.
Từ Kính, Từ Diên lần lượt trở về nước, kì thực là bởi vì bệnh tình cha Từ đột
nhiên trở nên nguy kịch, Từ Diên luôn được cưng chiều, Từ Kính e sợ cho di
sản gia tộc sẽ rơi vào tay Từ Diên, mới vượt lên phát lực trước, dùng tư chất Từ
gia đi khai thác sự nghiệp của mình.
Xét đến cùng, vẫn là một chữ “Tiền” đang tác quái.
Mà cái tin tức nho nhỏ càng ngày càng nhiều người cho rằng là chân tướng,
hoặc là tin tức cha Từ qua đời lan truyền nhanh chóng.
Không ít người đến nay cũng còn nhớ huynh đệ Từ gia, hai người ở linh
đường của cha mình vung tay vung chân một màn kịch liệt. Tất cả mọi người
lúc bình thường thì hào hoa phong nhã nay lại vì di sản mà lật mặt, không có ai
biết rốt cuộc là do nguyên nhân nào gây ra.
Mỗi người trong Từ gia sau khi qua đời sẽ có nơi để thờ tro cốt, Từ Kính là
con trai trưởng, để tang cha mình, đi tới trước bàn thờ đốt nén nhang, cũng
chính lúc đó anh phát hiện, vị trí bên cạnh vốn dĩ phải để trống nay lại bị phong
kín.
Cả đời Từ Kính cũng sẽ không quên, chẳng biết lúc nào Từ Diên đã nhàn
nhã bước đi thong thả đến phía sau anh, cùng anh trước sau như một, đối diện
với điện thờ nói: “Chẳng lẽ ngươi không biết sao? Tôn Dao đã sanh một đứa
bé...”
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Một khắc kia, Từ Kính như bị thiên lôi đánh, bất khả tư nghị quay đầu lại,
vừa nhìn là thấy Từ Diên vô vị nhún nhún vai: “Sau khi đứa bé được sinh ra tôi
mới biết được. Chỉ là ngươi yên tâm, đứa nhỏ này là của tôi, hơn nữa nó cũng
đã chết yểu...”
“...”
“Nghe nói là đã chết sau khi đưa đến cô nhi viện chưa được bao lâu, dường
như Lâm quản gia chạy tới cô nhi viện, tro cốt đứa bé đó đã xử lý xong, cho nên
tôi liền cho đặt lên cái bàn thờ trống này.”
“...”
“Tôi là thật không nghĩ tới tôi đã có con, lại càng không nghĩ tới nó sẽ ra đi,
sớm biết như thế này, khi đó tôi liền nên lấy Tôn Dao về nhà.”
Từ Kính không hề chớp mắt nhìn Từ Diên, trong đôi mắt cơ hồ muốn nhỏ ra
máu, cả người cứng ngắc, đôi môi cũng căng thẳng không nói nên lời.
Khóe miệng Từ Diên nhếch lên, cười cười nói: “Tôi không cưới cô ấy, cũng
chỉ vì anh đấy, anh trai, dù sao anh cũng là người thích cô ấy trước, quay đầu lại
lại có thể thành em dâu, mặt mũi anh để đâu nữa chứ. Tôi nghĩ, anh không đành
lòng thấy tôi ngồi tù nên mới không đứng ra làm chứng thôi...”
“...”
“...”
Thời gian trôi qua từng chút một, từ buổi sáng đến buổi trưa, ngày dần tối đi,
đến lúc mặt trời khuất bóng - cũng là lúc đưa tang.


 

M

à khi ấy, anh em Từ gia xảy ra tai nạn xe cộ.

Trận tai họa bất ngờ này làm Từ Diên chết, Từ Kính tàn tật suốt đời. Thời
điểm xảy ra tai nạn xe cộ quá mức trùng hợp, khó tránh bị người khác dị nghị,
bàn luận là có người cố tình gây tai nạn - dù sao Từ Kính, Từ Diên đã từng có
tin đồn vì tranh di sản mà mâu thuẫn lẫn nhau.
Nhưng, phòng quan hệ xã hội của Từ gia phản ứng cũng rất nhanh chóng đem bài báo tranh di sản của tòa soạn kiện lên tòa án, cuối cùng Từ gia thắng
kiện, dần dà trận oanh động này khắp thành tai nạn xe cộ, cũng bị dân thường
xem là chuyện ngoài ý muốn.
Chỉ có Tôn Dao, cho dù truyền thông tẩy trắng thế nào, cô cũng không thể
nào tin nổi đó là một cuộc ngoài ý muốn, bởi vì cô vẫn không quên tin nhắn anh
nhắn cho mình có nội dung như thế nào.
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“Nợ em, tối nay sẽ trả hết cho em. Tạm biệt.”
Tin nhắn đó dùng số điện thoại có đuôi là ngày sinh nhật của cô gửi.
Cũng là chủ nhân cái số kia, đã từng không buồn không lo, cho cô biết cái gì
gọi là “hẹn gặp lại” và “Tạm biệt”...
“Sao lại không tập trung như vậy? Trừ một điểm! Rõ ràng tớ có thể qua
môn! Thầy Tần đang nhằm vào tôi!”
“Ai... bạn học Tôn Dao, cậu lên lớp sao chỉ lo nhìn tớ vậy, giảng viên giảng
bài cũng không nghiêm túc nghe giảng. ‘Gặp lại’, ý tứ là lần tới còn có cơ hội
gặp mặt. ‘Tạm biệt’ ý tứ là không gặp lại nữa, ý nghĩa xa nhau, không thể nhầm
lẫn.”
Ý nghĩa xa nhau...
Xa nhau...
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